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                                                                            ฉบับท่ี 8/2558  ประจ ำเดือน สิงหำคม 2558 

กิจกำรสนับสนุนและสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวหลายหลาก   

กระจายอยู่ในทุกจังหวัดและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว  โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่นานาประเทศรู้จัก 

โดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง ซึ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

พร้อมที่พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอีกมาก และความได้เปรียบด้านทรัพยากรท่องเที่ยวยังเป็นจุดแข็งที่ส าคัญที่เอ้ือ

ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เช่น สนามกอล์ฟ มารีน่าจอด และซ่อมเรือท่องเที่ยว รวมทั้งสวนสนุก ศูนย์แสดง

ศิลปะวัฒนธรรม สนามแข่งยานยนต์ เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ยังคงให้การส่งเสริมการลงทุน เช่น กิจการสวนสนุก 

กิจการศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรม หรือศูนย์หัตถกรรม กิจการสวนสัตว์เปิด กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า กิจการกระเช้า

ไฟฟ้า โดยยังคงไดร้ับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เป็นต้น 

ส าหรับกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดภาคใต้ที่ผ่านมา    

มีจ านวน  4 ราย ยังคงปักหลักอยู่เฉพาะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ เช่น 

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรม 

บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด ลงทุน 1,137 ล้านบาท จ.ภูเก็ต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ฯลฯ บริษัท โกสท์ตีเนียม จ ากัด ลงทุน    155 ล้านบาท จ.ภูเก็ต 

Roger Rensch Teynolds  ลงทุน 1,440 ล้านบาท จ.ภูเก็ต 
          ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ  
 

คุณกัมปนาถ  เลาเม๊าะ ลงทุน 89 ล้านบาท จ.ภูเก็ต  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือยกเว้น
ภาษีน าเข้าเครื่องจักร ฯลฯ 

ส่วนการลงทุนของภาคใต้ตอนบนในเดือนสิงหาคม 2558 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ  

เงินลงทุนจ านวน   650 ล้านบาท การจ้างงาน 127 คน  

 

 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทรศัพท์ 077-404600   โทรสาร 077-404699    
E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th                                                                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงินลงทุน 
 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 บริษัท ศิพัชรปัณณ์ 
จ ากัด 

55 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 
นครศรีธรรมราช 80210 

โรงแรม 125 ไทย 47 

2 ศาริณี สกุลส่องบุญศิร ิ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช น้ ามันปาลม์ดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

525 ไทย 80 

  มำตรกำรที่น่ำสนใจ ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน  กำรใช้พลังงำนทดแทน                            
หรือกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
        ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต 
        ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไมร่วมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง              
            ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกจิการที่ด าเนินการอยู่เดิม 
        ระยะเวลายกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ให้นับจากวันท่ีมรีายไดภ้ายหลังไดร้ับบัตรส่งเสรมิ 
เงื่อนไข 
  ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไมก่็ตาม แต่ต้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมเท่านั้น 
  กรณีโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมอยูเ่ดิมยื่นขอรับการส่งเสริมได้ต่อเมื่อสิ้นสดุระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้ว  
       และให้ใช้กับโครงการที่ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  
  ผู้ประกอบการทั่วไปจะต้องมขีนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมคา่ที่ดินและทุนหมุนเวียน  
  ผู้ประกอบการทีจ่ะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

- ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  โดยไม่รวมคา่ที่ดินและทุนหมุนเวียน 
- เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไมไ่ดร้ับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสรมิต้องมีสินทรัพย์ถาวร               

สุทธิหรือขนาดลงทุนไมร่วมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
- ต้องมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของทุนจดทะเบียน 

        ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อการประหยดัพลังงาน  การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในการกิจการ            
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใหก้ารใช้พลังงานตามสดัส่วนท่ีก าหนด 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เพื่อให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามทีก่ าหนด              

เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานท้ังสิ้น 
- ต้องมีการลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ าเสีย หรือ

อากาศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ    และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน   
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า  
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่  
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจไทย และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก  

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.boi.go.th (ประกำศที่ กกท 2/2557) 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรลงทุนในระยะ 7 ปี(พ.ศ. 2558 – 2564) 

 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตรำด (ประกำศที่ กกท 1/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตำก (ประกำศที่ กกท 2/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดำหำร (ประกำศที่ กกท 3/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงขลำ(ประกำศที่ กกท 4/2558) 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้ว(ประกำศที่ กกท 5/2558) 
 มำตรกำรสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรของผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมอยู่เดิม (ประกำศที่ กกท 6/2558) 
 มำตรกำรสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรของผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมอยู่เดิม (ประกำศที่ กกท 7/2558) 
 
 

 

 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)           
(ประกำศ กกท.ที่ 8/2558) 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ
พัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ประกำศ กกท.ที่ 9/2558) 

************** 
 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรผลิต(ประกำศที่ กกท 1/2557)                                                           
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมใน

พื้นที่จังหวัด(ประกำศที่ กกท 3/2557)                                                           
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ(ประกำศที่ กกท 4/2557)                                                     

 ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 
 

มำตรกำรใหม ่และ มำตรกำรพิเศษอื่นๆ 
 

http://www.boi.go.th/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

************************************* 
 หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

************************************** 

 

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ใหม่ 38 ประเภท 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   8 ประเภท เช่น 
การขยายพันธ์ุสตัว์หรือเลี้ยงสตัว์ การคัดคณุภาพ บรรจุ และเก็บ 
รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ผลิตภณัฑ์จากยางธรรมชาต ิ

 หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  5 ประเภท เช่น แก้ว
หรือเซรามิกส์  ช้ินส่วนเหล็กหล่อและเหล็กทุบ  

 หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรอืน อัญมณีและเครื่องประดบั  

 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท 
เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วนยานพาหนะ 
การต่อเรือหรือซ่อมเรือ  

 หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร ์

 หมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติก และกระดาษ  4 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรไีซเคิล  ยา สิ่งพิมพ์  

 หมวดกิจการบริการและสาธารณปูโภค  4 ประเภท ได้แก่ 
ศูนย์บริการโลจสิติกส์ ภาพยนตรไ์ทย การบริการแก่ธรุกิจสร้าง
ภาพยนตร์ โรงแรม 

 

สิทธิและประโยชน์ 
สิทธิและประโยชนด์้านภาษสีูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
โดยจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
และได้รับยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตั้งแต่ 2-8 ปี 
จากปกติที่บางกิจการไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ก็จะได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้ 2 ปี หรือบาง
กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ 3 ปี ก็จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี       
เป็นต้น 

เงื่อนไข  

 เงินลงทนุไมน่้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน  

 ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 

 อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่เกิน 3 : 1 

 อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 
10  ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ ในเคร่ืองจักร
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่
ใช้ในโครงการ   

 เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้ว มีสนิทรัพย์ถาวรสทุธิหรือขนาดลงทนุ
ไม่รวมค่าที่ดนิและทนุหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้าน

บาท (ประกำศที่ กกท 5/2557) 

ส ำหรับมำตรกำรใหม่ที่เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 และต้องยื่นขอส่งเสริมภำยใน 31 ธันวำคม 2560 
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